
Lieve ACD’ers 
 
Mijn naam is Fay Heemskerk, 22 jaar oud en momenteel een derdejaars Scheikunde student.  
In mijn eerste jaar leerde ik het ACD al snel kennen als een gezellige vereniging waar je altijd 
welkom bent en snel vrienden kan maken. Sinds dat moment ben ik meteen al een actief lid 
geworden dat heel vaak aanwezig was/is. De afgelopen drie jaar heb ik steeds met plezier 
verschillende commissies gedaan. In mijn eerste weken studeren begon ik meteen als 
voorzitter van de EJC en werd iets later ook Commissaris Activiteiten van de SLA. Ook heb ik, 
samen met de commissie, een leuke BEC mogen organiseren naar München en ben ik nu 
alweer bezig met de komende wintersportreis. Al deze commissies hebben voor heel wat 
leerzame momenten gezorgd afgewisseld met gezelligheid.  
 
Na al deze commissies gedaan te hebben, ben ik heel enthousiast om een bestuursjaar te 
doen. Ik sta sterk in mijn schoenen, kan makkelijk de leiding nemen en tegelijkertijd de rust 
behouden. Daarnaast ben ik een zeer sociaal persoon en ga ik makkelijk in gesprek met 
anderen, hiermee lukt het mij om mensen te betrekken en te enthousiasmeren. Door mijn 
ervaring, eigenschappen en kennis binnen de vereniging zie ik mijzelf goed in het plaatje van 
voorzitter passen. Om deze redenen heb ik dit jaar ook gesolliciteerd voor deze functie. 
 
Momenteel sta ik in de opties van de sollicitatiecommissie enkel op Commissaris Extern. 
Alhoewel, ik deze functie met veel plezier zou vervullen en enorm blij zou zijn met een plek 
in het bestuur, blijft mijn voorkeur gaan naar de functie voorzitter. Dat de 
sollicitatiecommissie mij deze kans niet heeft gegeven, betreurt mij en daarom heb ik de 
keuze gemaakt om mij tegenkandidaat te stellen. Mijn motivatie en enthousiasme voor het 
voorzitterschap als wel het inzetten voor de vereniging samen met een bestuur is zeer hoog. 
Ik hoop dat jullie deze motivatie en enthousiasme de afgelopen weken/maanden hebben 
kunnen zien en dat jullie vertrouwen in mij hebben als voorzitter van onze vereniging. 
 
Liefs, 
 
Fay Heemskerk 


